
  إشعار حمایة المریض بموجب
  149.420و 149.410، القسمان 45قانون عدم المفاجآت في فواتیر الخدمات الطبیة، قانون اللوائح الفیدرالیة 

  

 . ویحتوي القانون على تدابیر لحمایة للمرضى الذین یمتلكون2022ینایر  1دخل قانون عدم المفاجآت في فواتیر الخدمات الطبیة حیز التنفیذ في 
. وال ینطبق القانون 2، وللمرضى الذین ال یمتلكون تأمینًا أو ال یستخدمونھ، وفقًا للموضح أدناه في القسم 1تأمینًا، وفقًا للموضح أدناه في القسم 

  .Indian Healthأو  TRICARE) أو PASSE(بما في ذلك  Medicaidأو  Medicare Advantageأو  Medicareعلى خطط 
  

حكومة فیدرالیة أو على مستوى الوالیة أو   الذین یحصلون على تغطیة صحیة من خالل صاحب العمل (بما في ذلك للمرضى . 1القسم 
    محلیة)، من خالل سوق التأمین الصحي، أو مباشرة من خالل خطة صحیة فردیة:

ا خارج الشبكة، باألسعار الساریة یُحظر تقدیم فواتیر مفاجئة لخدمات الطوارئ. ویجب تغطیة خدمات الطوارئ، حتى في حالة تقدیمھ •
    داخل الشبكة دون الحاجة إلى إذن مسبق.

تعني "فواتیر تسویة الرصید المتبقي" محاسبة المریض على الفرق بین ما تسمح بھ خطتك والمبلغ الكامل الذي یتم تحصیلھ مقابل خدمة  •
یة الرصید المتبقي" وزیادة مسؤولیة المریض خارج الشبكة (مثل ما. ویحظر قانون عدم المفاجآت في فواتیر الخدمات الطبیة "فواتیر تسو

التأمین المشترك أو المدفوعات المشتركة التي تكون أعلى للخدمات خارج الشبكة مقارنة بالخدمات داخل الشبكة) لحاالت الطوارئ وبعض 
    خدمات الحاالت غیر الطارئة.

صیل المبالغ التي یتحمل المریض مسؤولیتھا من مالھ الخاص، مثل سداد الحصة ال یحظر قانون عدم المفاجآت في الفواتیر الطبیة تح •
 الخاصة بك من الفاتورة و/أو نسبة المشاركة المقررة في التأمین و/أو سداد التكالیف األخرى الواجبة علیك. ویتم تحدید ھذه المبالغ عن

    طریق خطتك الصحیة.
تسویة الرصید المتبقي" للرعایة المساعدة (مثل طبیب التخدیر أو الجراح المساعد) من قِبل یُحظر فرص الرسوم خارج الشبكة و"فواتیر  •

  مقدمي الخدمات خارج الشبكة في مرفق داخل الشبكة.
وللمزید من المعلومات حول الحمایة المتعلقة "بفواتیر تسویة الرصید المتبقي" والفواتیر المفاجئة، اطلب نسخة من إشعار "حقوقك وسبل  •

  مایتك ضد الفواتیر الطبیة المفاجئة".ح
  

  للمرضى الذین ال یمتلكون تأمینًا أو ال یستخدمون التأمین:. 2القسم 
  

یحق لك الحصول على تقدیر حسن النیة للتكلفة اإلجمالیة المتوقعة ألي عناصر أو خدمات غیر طارئة. ویتضمن ھذا التكالیف ذات  •
    الصلة المرتبطة بعالجك.

على تقدیر حسن النیة كتابة قبل یوم عمل واحد على األقل من موعدك. ویمكنك أیًضا أن تطلب من مقدم الرعایة تأكد من حصولك  •
  الصحیة الخاص بك، وأي مقدم رعایة آخر تختاره، تقدیر حسن النیة قبل تحدید موعدك.

دوالر على األقل عن التقدیر حسن النیة، یمكنك  400تأكد من االحتفاظ بنسخة من التقدیر حسن النیة في سجالتك. وإذا تلقیت فاتورة تزید  •
    االعتراض على الفاتورة.

    للمزید من المعلومات حول الحمایة المتعلقة بالتقدیر حسن النیة، اطلب نسخة من إشعار "حقك في تقدیر حسن النیة". •
منك تلقي الخدمات من موفر خدمة خارج الشبكة. ال یُطلب منك أبدًا التنازل عن حمایتك ضد فواتیر تسویة الرصید المتبقي وال یُطلب 

ویمكنك اختیار موفر خدمة أو مرفق في شبكة خطتك عن طریق االتصال بخطة الرعایة الصحیة الخاصة بك للحصول على قائمة بموفري 
    الخدمة داخل الشبكة.

الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة على للحصول على معلومات إضافیة أو لإلبالغ عن انتھاك مشتبھ بھ، یرجى االتصال بوزارة 
    .1.800.985.3059الرقم 

أو أبلغ مكتب االستقبال برغبتك في  501.537.8641على الرقم  CARTIلألسئلة المتعلقة بالتقدیر حسن النیة، اتصل بمستشار مالي في 
    التحدث مع مستشار مالي شخصیًا.


